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  ملخص البحث
  

 ا اختصاليت  سماتملعرفة ال األعشى؛ شعر يف العروضي التدوير عالقات البحث هذايدرس 
ممن هم قريبون من  أو طبقته يف الشعراء مع مشرتكة سماتهذه ال ، وهلاألعشى شعر يف التدوير
  ؟طبقته

  .الشطر واستقالل التدوير بني والعالقة ،التدوير مفهوم: البحث فتناول
والردف،  القافية،نوع و البحر، ( :العروضي املستوى على األعشى شعر يف التدويرالبحث  تناول كما

  ).والتشديد التدوير، يف الفاصل احلرفنوع ( البنائي واملستوى ،)وعالقات أخرى الروي،حرف و 
  أو عدم إثباا. فرضيات الدراسةو  التدوير بني العالقةإثبات  إىلالبحث  هدفيو 
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  منهج البحث: •
 اآلداب مكتبة حسني، نشرة حممد حممد اعتمد الباحث على الديوان املطبوع بتحقيق الدكتور )١

  األوىل. الديوان طبعة وهي باجلماميز؛

أخطاء   فيهعلى كتابة البيت يف الديوان ملعرفة التدوير؛ ألن الديوان املطبوع  الباحثيعتمد مل  )٢
 : فقط يف القصيدة األوىل لتدوير؛ منهايف اكتابية 

  )١(البيت اخلامس والعشرون: -١
٢٥  
  

  الروِمـ َكَقنَطرَةِ   ُحرةٌ  َمرَِحت
  

   بِاِإلرقالِ  اهلَجريَ  تـَْفرِي ـِي  
  الفاصل هو (الواو) يف (الرومي)، والصواب:بينما حرف التدوير   

٢٥  
  

  الروْ  َكَقنَطرَةِ   ُحرةٌ  َمرَِحت
  

   بِاِإلرقالِ  اهلَجريَ  تـَْفرِي ِمي  
 )٢(:البيت السادس واخلمسون -٢  

٥٦  
  

  الـ ِمنَ  الَعتيقُ  التاِلدُ  ُجنُدكَ 
  

  َواآلكالِ  الِقبابِ  أَهلِ  ساداتِ   
  (األلف) بعد السني يف (السادات)، والصواب:بينما حرف التدوير الفاصل هو            

٥٦  
  

  الّسا ِمنَ  الَعتيقُ  التاِلدُ  ُجنُدكَ 
  

  َواآلكالِ  الِقبابِ  أَهلِ  َداتِ   
هناك نقص يف األصل املخطوط للديوان يف بعض القصائد، فلم يبق سوى كلمة يف بداية البيت  )٣  

يف حساب عدد األبيات؛ فمثال  الباحث هأغفلعدمه أو ايته؛ فإذا كان البيت ال يتبني منه التدوير من 
 )٣(ما ال يتبني منه التدوير:

١  
  

  .................. أأزمعت
  

  ........................  
  )٤( ومثال ما يتبني منه التدوير من عدمه:  

٦٣  
  

َنا   أَْرَسَلتْ  ِِمْ  َمتَاَروا فـَبَـيـْ
  

  .....الرْأِي .. ُسنةِ  َعَلى  
حسب وذلك  قريبون من طبقته؛ مأو من ه يف املقارنات على طبقة األعشى الباحث اعتمد )٤  

 )٥(تقسيم ابن سالم اجلمحي.

                                                           

 ).١ذات الرقم ()، القصيدة ٥الديوان () ١(

 ).١)، القصيدة ذات الرقم (١١الديوان () ٢(

 ).٣١)، القصيدة ذات الرقم (٢٠٥الديوان () ٣(

 ).٢)، القصيدة ذات الرقم (٢٣الديوان () ٤(

 ).١/٥١طبقات [فحول] الشعراء () ٥(



٤ 

 

 آلية البحث: •

من حيث البحر والروي وحركة الروي ونوع القافية  :معلومات قصائد الديوان أحصى الباحث )١
وهل هناك وصل أو خروج أو ردف أو تأسيس، والغرض الشعري، وعدد األبيات، وعدد األبيات املدورة 

 إن كانت القصيدة فيها تدوير.

معرفة ما إذا كانت بعض الظواهر يف التدوير خمتصة به أو أا من  :والهدف من هذا اإلحصاء
 جممل الظواهر يف شعر األعشى.

من حيث نوع الكلمة (اسم، أو فعل، أو حرف)،  :كل بيت مدور على حدة  درس الباحث )٢
ع ف بأل، والتذكري وعالمة التأنيث، والتنوين، والتشديد، واحلرف الفاصل يف التدوير، وموقوهل هو معرّ 

 ذا احلرف من الكلمة، ووزن الكلمة، والرتكيب (نفي أو إثبات أو عطف أو إضافة).ه

  : إجياد السمات املشرتكة للتدوير.والهدف من هذا
 على مرحلتني: مقارنة السمات املشرتكة للتدوير )٣

ملعرفة هل هذه السمات  املرحلة األوىل: املقارنة مع القصائد غري املدورة يف شعر األعشى؛ - أ
 ا مشرتكة بني القصائد املدورة وغري املدورة.أبالتدوير أو  خمتصة

لسمات من املرحلة الثانية: املقارنة مع شعر شعراء آخرين ملعرفة ما إذا كانت هذه ا - ب
 خصائص شعر األعشى أو ال؟

شعراء الطبقة األوىل والثانية حسب تقسيم ابن سالم اجلمحي؛ وجمموع القصائد  وقد اختار الباحث
 نًصا). ٢٣نًصا) تقارب جمموع القصائد املدورة يف شعر األعشى ( ٢٢املدورة يف أشعارهم (

  : إثبات أو عدم إثبات الفرضية بوجود هذه الظاهرة يف شعر األعشى.والهدف من هذا
 :البحثهدف  •

إىل حماولة اكتشاف العالقات بني التدوير من جهة، والعروض والقافية والبناء البحث  اهدف هذي
  ؛ هي:أسئلةعن البحث  ايب هذجيو اللغوي من جهة أخرى. 

 هل هناك عالقة بني التدوير والبحر؟ )١

 هل هناك عالقة بني التدوير ونوع القافية؟ )٢

 هل هناك عالقة بني التدوير والردف يف القافية؟ )٣

 ني التدوير وحرف الروي؟هل هناك عالقة ب )٤

 األخرى؟عالقات هل هناك داللة إحصائية يف ال )٥

 هل هناك عالقة بني التدوير واحلرف الفاصل؟ )٦

 هل هناك عالقة بني التدوير والتشديد؟ )٧

   إجابات هذه األسئلة جتيب عن سؤال أكرب وهو:
  ؟العروضي على املستوى هل تفرد األعشى خبصائص يف التدوير
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  )٦(مفهوم التدوير: •
على  املتقدمة يف كتب العروض الرتاثية يقف الباحثمصطلح حديث؛ ومل  (البيت املدور) التدوير

  )٧(ذكر له.
 «ابن رشيق القريواين ومساه  ولعل أول من أشار إليه

ُ
 باآلخر متصال قسيمه كان  ما:«فه وعرّ » لاخِ دَ امل

  وهو واحدة كلمة  مجعتهما دق عنه منفصل غري
ُ
، )٩(وتبعه يف ذلك ابن القطاع الصقلي، )٨(»أيًضا جمَ دْ امل

  )١٠(».املدمج«وانفرد أبو احلسن اإلربلي بـ
:(املدور، واملدرج، واملدخل،  يوسف أبو العدوس: يف العصر احلديث ممن أورد مصطلحات خمتلفة و 

  )١١(واملدمج):
  ، وال يف املعجمات.الرتاثية العروضيف كتب له على ذكر  يقف الباحثاملدور: مل  •
حسب –املعجمات، وأول من أشار إليه  يف له على ذكريقف الباحث املداخل: مل  •

  هو ابن رشيق القريواين يف العمدة. -هاطالع
حسب –املعجمات، وأول من أشار إليه  يفله  على ذكر يقف الباحثاملدمج: مل  •

 هو ابن رشيق القريواين يف العمدة. -هاطالع

  املعجمات. يفله  على ذكر يقف الباحثاملدرج: مل  •
 وبعضها األول الشطر من بعضها يكون بأن واحدة كلمة  يف شطراه اشرتك الذي«البيت املدور : و 
  )١٢(.»الثاين الشطر من

 شركة تصبح كلمة  الداخلية مكوناته حتوي الذي«وقد زاد أمحد كشك قيًدا يف تعريف البيت املدور 
دورة غري قابلة للتقسيم فقد ذكر أن الكلمة امل ،)١٣(»إنشاديًا للتقسيم قابلة غري- شطريه أي قسميه؛ بني

                                                           

 ليس القصد هنا تتبع املصطلح وتأريخ نشوئه؛ فهذا حيتاج إىل حبث مستقل. ) ٦(

كتاب القوايف لألخفش، وكتاب العروض البن جين، والقسطاس يف علم العروض   الباحث:عليها  الكتب اليت اطلعمن ) ٧(
للزخمشري، والكايف يف العروض والقوايف للخطيب التربيزي، والفصول يف القوايف البن الدهان، والوايف مبعرفة القوايف 

 زة للدماميين.للعنايب األندلسي، والعيوان الغامزة على خبايا الرام

 ).١/١٧٧العمدة () ٨(

 ).١٠٦-١٠٥الشايف يف علم القوايف () ٩(

 ).٢١٣)، و (٢١١كتاب القوايف ()  ١٠(

 ).١٩الشعر ( وفنون والقافية العروض يف املفصل )، وينظر يف هذه املصطلحات:٢٨موسيقا الشعر وعلم العروض () ١١(

)، والتدوير يف ٢٥املرشد الوايف يف العروض والقوايف ()، وينظر : ٢٤ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب () ١٢(
 ). ٧( الشعر

 ). ٧التدوير يف الشعر ( )١٣(



٦ 

 

إنشاديًا؛ لكن مثل هذا احلكم فيه نظر؛ ألن طرائق اإلنشاد خمتلفة، وبعض املنشدين املعاصرين يسكت 
  )١٤(عند احلرف الفاصل يف التدوير فتنقسم الكلمة إنشاديًا. ةسكتة خفيف

ن بناء البحر الشعري يف العربية يقوم ولك«د.حممد محاسة عبداللطيف إذ يقول: ما أشار إليهوهذا 
أساسه على اعتبار وحدة البيت ذات شقني يفضل يف اإلنشاد أن يظهر كل شق على حدة حىت مع 

  )١٥(».وجود البيت املدور
كما يف   شكال انقسام التفعيلةبمرتبط بانقسام الكلمة وليس  يف الشعري العمودي وهلذا فإن التدوير

  )١٦(.)الشعر احلر(نصوص 
 التدوير واستقاللية الشطر: •

سالم  ابن قاللدى النقاد القدماء؛  استقالل البيت مدورًا كان أو غري مدور حىت يصري َمَثًال حممودٌ 
  :للفرزدق يونس وأنشدين:«اجلمحي 

  َشْربَةً  َوَيْشَربْ  َعماًرا يَْأتِ  َمنْ 
  

  اَألْرَبعُ  ُتَصلى وال الصَيامَ  يَدَعِ   
 به يضرب الذي املشهور بنفسه، املستغين البيت": املقلد"و. مقلًدا بيًتا أكثرهم الفرزدق كان  

   )١٧(».املثل
 معاوية قال«بل إن النقاد القدماء عّدوا استقالل الشطر ونصف الشطر أمرًا حمموًدا؛ جاء يف األغاين:

                                                           

ُيستمع إىل معلقة احلارث بن حلزة اليشكري بصوت عبدالرمحن احلمني، وطرائق إنشاد العرب الشعر مل تصلنا  )١٤(
حتدث القدماء عن إنشاد القوايف؛ ينظر  وقد  -حسب ما اطلع عليه الباحث-مفصلة مبا فيها إنشاد البيت املدور 

 ).١٠٤)، والقوايف لألخفش (٤/٢٠٢كتاب سيبويه (

 ).٢٩اجلملة يف الشعر العريب ( )١٥(

). ومقصدي بالقيد (شكال) أن ٩١ترى نازك املالئكة أن التدوير ميتنع يف الشعر احلر: قضايا الشعر املعاصر ( )١٦(
األسطر فتنقسم التفعيلة والكلمة بني سطرين، وميكن إعادة الكتابة يف نصوص الشعر احلر يكتبها أصحاا على منط 

  ) جلورج غامن:٩٦سطر واحد فال حيصل االنقسام، كما يف النص الذي أوردته نازك (
  الرحيل قبل هتف ال
  الـ يعود الرعاة صغار يا رىت

  البعيد رفيق
  إذ ميكن كتابته : 

  الرحيل قبل هتف ال
  البعيد رفيقال يعود الرعاة صغار يا رىت

 ).٤٧-٤٠وينظر يف اضطراب طريقة كتابة الشعر احلر : اجلملة يف الشعر العريب (

 ).٣٦١-٢/٣٦٠طبقات [فحول] الشعراء () ١٧(



٧ 

 

 بل ال شعره، من الواحد بالبيت باكتفائك: قال النابغة؟ تقدم مبَِ : الراوية حلماد قلتُ  الباهلي: بكر بن
  :قوله مثل بيت بربع بل ال بيت، بنصف

  ةً بَ يْـ رِ  كَ سِ فْ نَـ لِ  كْ رُ تْـ أَ  مْ لَ فَـ  تُ فْ لَ حَ 
  

  بُ هَ ذْ مَ  ءِ رِ مَ لْ لِ  اهللاِ  اءَ رَ وَ  سَ يْ لَ وَ   
  :وقوله صاحبه، عن يغنيك نصف كل  

...........................  
  

   جالِ  .......... أيبُ  الرَهذ
ُ
  امل

  )١٨(.»غريه عن يغنيك بيت ربع  
 )١٩(يتمثل به من األشطار أو أنصاف األبيات.ما وهلذا أوردت كتب اموعات األدبية 

ر مما يعين أن استقالل األشطر ، واألعشى مكثر من التدويالتدوير يتعارض مع استقالل الشطرو 
  يكن ركيزة لديه.  مل

 المستوى العروضيأوال: 

 :مدخل •

وعدد ، )٢٠(ني ومثانني نًصا ما بني مطوالت ومقطعات وأبيات مفردةناثيتضمن الديوان املطبوع 
  (ألفان وثالمثئة واثنا عشر). ٢٣١٢ األبيات :

فالتدوير أساس إضافة  لعالقة التدوير على املستوى العروضي؛ طرحها الباحث هناك مخس فرضياتو 
  هي:الفرضيات و  إىل متغري الفرضية،

 ؟روالبحهل هناك عالقة بني التدوير  )١

 ؟ونوع القافيةهل هناك عالقة بني التدوير  )٢

 ؟والردف في القافيةهل هناك عالقة بني التدوير  )٣

 ؟وحرف الرويهل هناك عالقة بني التدوير  )٤

 عالقات أخرى. )٥

  اتبع ما يلي: وملعرفة صحة هذه الفرضيات فإن الباحث
 .يورد يف مقدمة كل فرضية مسوغ طرح الفرضية وما حتتاجه من شرح )١

 .يف شعر األعشى متغري الفرضيةر صْ حَ  )٢

  تطبيق الفقرة الثالثة من آلية البحث السابق ذكرها. )٣
                                                           

)، ٥٧)، و الصناعتني (٢/٤٣١)، وينظر ما مياثله يف اجلليس الصاحل (١/٢٨٢)، والعمدة (٨- ١١/٧األغاين () ١٨(
 ).١٨٩)، والصناعتني (١٣/١٩٣بدر يف األغاين ( بن الزبرقان مع ديالسع )، وخرب املخبل١٠-٩املصون (

 تنظر فهارس الشعر يف : التمثيل واحملاضرة، والتذكرة احلمدونية، ونثر الدر.) ١٩(

 ).٣٧٦فهرس الديوان () ٢٠(



٨ 

 

  ؟)٢١(والبحرهل هناك عالقة بين التدوير  )١
، )٢٢(»أكثرهم عروًضا«أنه  اتكأ عليه مقدمو األعشىمن األحكام اليت املسوغ هلذه الفرضية: أن 

  )٢٣(.نظروهذا حكم فيه 
املتقدمني حازم القرطاجين؛  رأى ذلك من نم؛ فمبالغرض الشعريوهناك نظرية حول ارتباط البحر 

 اهلزل به يقصد وما ،والرصانة اجلد به يقصد ما منها وكان ،شىت الشعر أغراض كانت  وملا«إذ قال:
 تلك حتاكى أن وجب والتحقري، الصغار به يقصد وما ،والتفخيم البهاء به يقصد ما ومنها ،والرشاقة
 فيه تتعداه وال به يليق وزنًا غرض لكل تلتزم اليونانيني شعراء وكانت... األوزان من يناسبها مبا املقاصد

  )٢٤(.»غريه إىل
 نفسه البحور أوزان فاختالف؛ وتعمق ودقق الناقد تأمل لو... «ومن احملدثني عبداهللا الطيب إذ قال:

   )٢٥(»....واحد ووزنٌ  واحد حبرٌ  أغىن كان  فقد وإال ذلك إىل دعت خمتلفة أغراًضا أن معناه
  وهي فرضية قد تقود إىل فرضية أن هناك عالقة بني التدوير والبحر. 

  حصر البحور:- أ  
  ؛ وهي:حبرًامن أصل ستة عشر  أحبراستخدم األعشى عشرة 

  ) البحور الواردة يف شعر األعشى١اجلدول (

                                                           

 البحر.مدار الفرضية األساس على وجود التدوير من عدمه يف البحر، مث النظر إىل عدد األبيات املدورة يف ) ٢١(

 ).١/٦٥طبقات [فحول] الشعراء () ٢٢(

عند حصر البحور اليت استخدمها الشعراء يف طبقة األعشى تبني أن أمرأ القيس مماثل لألعشى يف عدد البحور، ) ٢٣(
  وهذا بيان بعدد البحور لدى الطبقة األوىل:

 واملتقارب، والبسيط، والطويل، )؛ وهي: الرمل،٤٨٦-٤٨٢الديوان: (فهرس عشرة أبحرامرؤ القيس،  -١
 والسريع. واملديد، واملنسرح، والرجز، والكامل، والوافر،

الفهرس؛  يف البحور ذكر يرد ومل ،٣١٠-٣٠٨الديوان:  (فهرس سبعة أبحرزهري بن أيب سلمى،  -٢
 واملتقارب. واملنسرح، والرمل، والكامل، والوافر، والبسيط، فاستخرجتها)؛ وهي: الطويل،

 والكامل، والوافر، والبسيط، )؛ وهي: الطويل،٢٦٨- ٢٦٥ الديوان: (فهرس ستة أبحرالنابغة الذبياين،  -٣
 واخلفيف. والسريع،

وهذا احلكم بناء على الديوان املطبوع لكل شاعر، وقد يكون احلكم بأن األعشى أكثرهم عروًضا بناء على ما وصل 
 صاحب احلكم من شعر هؤالء الشعراء.

 ).٢٦٦منهاج البلغاء ( )٢٤(

عياد يف كتابه موسيقى  شكري )، وقد رفض هذا الرأي حممد٩٤-١/٩٣املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها ( )٢٥(
 ).١٧٥)، وينظر مناقشة إبراهيم أنيس يف موسيقى الشعر العريب (١٧الشعر العريب (



٩ 

 

النسبة 
  املئوية

  عدد
  القصائد

  النسبة املئوية  م  البحر
عدد 
 القصائد

  م  البحر

   )١  الطويل  ٢٩  %٣٥,٤  )٦  الرجز  ٥  %٦,١
   )٢  الكامل  ١٢  %١٤,٦  )٧  اخلفيف  ٥  %٦,١
   )٣  البسيط  ٩  %١١,٠  )٨  الرمل  ٢  %٢,٤
   )٤  املتقارب  ٩  %١١,٠  )٩  السريع  ٢  %٢,٤
   )٥  الوافر  ٨  %٩,٨  )١٠  املنسرح  ١  %١,٢

  )٨٢جمموع القصائد (
  .)٢٧(، والرمل)٢٦( بعض هذه البحور مل يرد فيها التدوير مطلًقا، مثل: الرجز

  .)٢٩(والبسيط ،)٢٨(الطويل :مثل ،أن يدخلها التدوير يندر جدابعض هذه البحور و 
الكامل، واملتقارب، و وبعض هذه البحور تتفاوت النسبة فيها بني الكثرة والقلة، مثل: اخلفيف، 

  )٣٠(والوافر، والسريع، واملنسرح.
  :يف شعر األعشى البحور اليت دخلها التدوير - ب

  :مخسة أحبر وهي
  ) البحور اليت دخلها التدوير يف شعر األعشى٢اجلدول (

  غري املدورة  املدورة  عدد القصائد  البحر  م
  )%١١,١١( ١  )%٨٨,٨٨( ٨  ٩  املتقارب  ١
  )%٤١,٦٦( ٥  )%٥٨,٣٣( ٧  ١٢  الكامل  ٢
  -   )%١٠٠( ٥  ٥  اخلفيف  ٣

                                                           

 ).٩٧ينظر التدوير يف الشعر ( )٢٦(

)، ومعظم ما ورد موجه إىل شاعر معاصر هو ١٢١سة ()؛ إذ ذكر أن أبيات الدرا٨٨ينظر التدوير يف الشعر ( )٢٧(
 عبداللطيف عبداحلليم.

) مل يرد فيها سوى بيت واحد لعنرتة ابن ٢٢٩٦)؛ إذ ذكر أن أبيات الدراسة عدا (٤٣ينظر التدوير يف الشعر ( )٢٨(
 شداد العبسي.

يرد فيها سوى أربع مرات لعنرتة ابن ) مل ٨٨٦)؛ إذ ذكر أن أبيات الدراسة عدا (٦٦ينظر التدوير يف الشعر ( )٢٩(
 شداد العبسي، وللخنساء.

)، املنسرح ٨٣)، السريع (٥٨)، الوافر (١٠٥)، املتقارب (٧٢)، الكامل (١١٥( ينظر التدوير يف الشعر : اخلفيف )٣٠(
)٩٨.( 



١٠ 

 

  -   )%١٠٠( ١  ١  املنسرح  ٤
  )%٥٠( ١  )%٥٠( ١  ٢  السريع  ٥
  )%٨٧,٥( ٧  )%١٢,٥( ١  ٨  الوافر  ٦

  يلحظ أن البحور اليت دخلها التدوير متثل نصف إمجايل البحور املستخدمة يف شعر األعشى.
  يلحظ أن (اخلفيف)، و(املنسرح) مل يردا إال مدورين.و 

  ة تدوير (مثان قصائد من أصل تسع)، مث يليه (الكامل).وأن (املتقارب) أعلى حبر فيه نسب
وهي على  من أصل مثان) أقل حبر فيه نسبة تدوير (قصيدة واحدة ؛ إذ هوعلى العكس وأن (الوافر)

  . (جمزوء الوافر)
  وأن (السريع) ورد مناصفة.

ني (املتقارب، والكامل، واخلفيف)، وبناء على ما سبق فإن اإلحصائية تشري إىل عالقة بني التدوير وب
  .ةمرتفعال سيما أن نسبة عدد األبيات املدورة فيها 

  عدد األبيات املدورة ونسبتها يف البحور يف شعر األعشى) ٣اجلدول (

  البحر  م
عدد 
  األبيات

  ملدورةعدد األبيات ا
  (النسبة)

  األبياتعدد   البحر  م
  ملدورةعدد األبيات ا
  (النسبة)

  ١٩٥  اخلفيف  )١
١٤٥  

)٧٤,٣٥%(  
٤(  

جمزوء 
  الوافر

٢٦  
٩  

)٣٤,٦١%(  

٢(  
جمزوء 
  الكامل

٢٠٤  
١٢٠  

)٥٨,٨٢%(  
  ٤١  السريع  )٥

١٤  
)٣٤,١٤%(  

 ٢٤  املنسرح  )٣
١٣  

)٥٤,١٦%( 
  ٤٣٢  املتقارب  )٦

١٠٦  
)٢٤,٥٣%(  

  واملقارنة مع الشعراء اآلخرين توضح صحة هذه العالقة من عدمها. 
  املقارنة مع شعر اآلخرين: - ج

(اخلفيف) حكم مشرتك يف البحر نفسه؛ إذ يوصف القصائد كلها على إن ورود التدوير يف  - 
  )٣١(اخلفيف بامتالك ظاهرة التدوير.

، من (اخلفيف) ، وديوان أوس بن حجر)٣٢(وقد خال ديوان امرئ القيس وديوان زهري بن أيب سلمى

                                                           

 ).١١٥ينظر التدوير يف الشعر ( )٣١(

 ).١٩١أشار إىل هذا إبراهيم أنيس يف موسيقى الشعر ( )٣٢(
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  )٣٣(.احلطيئةالنابغة الذبياين، وكعب بن زهري، و  لدى كٍل من: ةووردت قصيد
إطالق حكم وأما (املنسرح) فليس هناك سوى قصيدة واحدة لألعشى عليه، وهلذا ال ميكن  - 

  .باالختصاص من عدمه
، ىم: اثنتان لدى زهري بن أيب سلمن لدى الشعراء املقارَ  )املنسرح(وقد وردت أربع قصائد على 

نسبة ورود التدوير يف على أن ، )٣٤(وواحدة لدى أوس بن حجر، وواحدة لدى بشر بن أيب خازم
  )٣٥((املنسرح) قليلة.

إذ هو أكثر  لدى األعشى ال يعين أن هذا من خصائص شعره؛ )املتقارب(كثرة ورود التدوير يف و  - 
من أصل ) %٤٥,٤٥(؛ فقد وردت عشر قصائد ملدى الشعراء املقاَرن  رةحبر وردت فيه قصائد مدو 

  )٣٧(».إيقاعه مسات من مسة«وأنه  يشيع فيه التدوير )املتقارب(و )٣٦(اثنتني وعشرين قصيدة.
ومل يرد  ،)٣٨(واحدة قصيدة يف واحد بيت يف إال األعشى لدى مدورًا يرد مفل )وأما (الكامل التام - 

، وهذا ميثل ثلث القصائد املدورة لدى وورد مرتني عند احلطيئة فقط (جمزوء الكامل) إال مدورًا لديه،
  )٣٩(.احلطيئة تقريًبا

 ما أن أي... التدوير وجود فيها يندر اليت البحور من«أنه  )التام الكامل(وقد ذكر أمحد كشك عن 
  )٤١(، على أن التدوير يف (جمزوء الكامل) نسبته عالية.)٤٠(»%١ إىل نسبته وصلت ُدورَ 

يف شعر األعشى بناء على املعطيات  )جمزوء الكامل(عالقة الزمة بني التدوير وإىل  يشريهذا 
قد اختص لدى شعراء آخرين بالتدوير  )جمزوء الكامل(السابقة؛ لكن مثل هذا احلكم غري صحيح؛ ألن 

، مما يعين أن عالقة البحر (جمزوء الكامل) بالتدوير يف شعر )٤٣(، واحلطيئة)٤٢(مثل: لبيد بن ربيعة

                                                           

 ).٨،١٥،١٩بشعرهم، األرقام ( املقاَرن الشعراء لدى املدورة القصائد ) : بيانات٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )٣٣(

 بشعرهم. األرقام املقاَرن الشعراء لدى املدورة القصائد ) : بيانات٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )٣٤(
)٣،٤،١١،١٢(. 

 .%١٠ذكر أن نسبة وروده يف العينة املدروسة  )؛ إذ٩٨ينظر التدوير يف الشعر ( )٣٥(

بشعرهم. األرقام  املقاَرن الشعراء لدى املدورة القصائد ) : بيانات٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )٣٦(
)١،٢،٥،٩،١٠،١٤،١٦،٢٠،٢١،٢٢(. 

 ).١٠٥ينظر التدوير يف الشعر ( )٣٧(

 ).٢٢، الرقم (األعشى لدى املدورة بالقصائد بيان) : ١( الرقم ذو اجلدولظر امللحق : ين )٣٨(

 ).١٧،١٨بشعرهم. األرقام ( املقاَرن الشعراء لدى املدورة القصائد ) : بيانات٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )٣٩(

 ).٧٢ينظر التدوير يف الشعر ( )٤٠(

 ).١٢٠ينظر التدوير يف الشعر ( )٤١(

 ،)٢٣١( الصفحة يف) ٣٤( الرقم ذات والقصيدة ،)١٦٣( الصفحة يف) ١٩( الرقم ذات ينظر ديوانه: القصيدة )٤٢(
= 
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  األعشى عالقة غري خمتصة به.
من أصل مثان قصائد لدى األعشى، (جمزوء الوافر) من يف قصيدة واحدة إال وأما (الوافر) فلم يرد  - 

العصر اجلاهلي  ) يفالتام . وقد حكم أمحد كشك على (الوافرما لدى الشعراء املقاَرن ومل يرد مطلقً 
  )٤٤(.بأنه مل يدور فيه

وأما (السريع) فقد ورد مرة واحدة لدى األعشى من أصل قصيدتني، وورد عند النابغة الذبياين  - 
، ونسبة التدوير يف (السريع) إمجاًال قليلة؛ لكنها أكثر مقارنة )٤٥(مرتني من أصل ثالث قصائد مدورة

  )٤٦(بقية البحور قليلة التدوير.ب
  :هناك عالقة بني التدوير والبحر؟)إجابة السؤال (هل  فإن ما سبق وبناء على 

؛ لكن هناك عالقة قوية بين البحر في شعر األعشىو التدوير بين عالقة ليست هناك  هبأن
بين التدوير و(المتقارب)  قويةمجزوء الكامل) أثبتها شعر األعشى، وعالقة (و(الخفيف) والتدوير 

  .ومن هم في طبقته أثبتها شعر األعشى
  ؟)٤٧(القافيةنوع هل هناك عالقة بين التدوير و  )٢

البحر (اخلفيف) قد تأيت  املسوغ لطرح الفرضية أن اية البيت عروضًيا قد تؤثر يف التدوير؛ فمثالً 
 )اخلفيف(يف شعر األعشى مل يرد  ؛ لكنْ )٤٨(احلذفُ  قافيته على (املتدارك)؛ وذلك إذا دخل الضربَ 

  .)املتدارك(قافية على مطلًقا 
  )٤٩(إىل أربعة أقسام: بناء على ترتيب احلركات والسكنات تقسم القافية

_________________________  
=  

 .)٣٢٢( الصفحة يف) ٤٩( الرقم ذات والقصيدة

 .)١٨، ١٧(بشعرهم. األرقام  املقاَرن الشعراء لدى املدورة القصائد ) : بيانات٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )٤٣(

 ).٥٨ينظر التدوير يف الشعر ( )٤٤(

 ).٦،٧بشعرهم. األرقام ( املقاَرن الشعراء لدى املدورة القصائد ) : بيانات٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )٤٥(

 ).٨٣ينظر التدوير يف الشعر ( )٤٦(

 املقصود بالقافية هنا اعتبار احلركات والسكنات، وليس مبفهومها العام.) ٤٧(

)؛ ينظر يف ٥//٥بح (فاعال = /) تص٥/٥//٥عالتن = /التفعيلة (فا آخر من اخلفيف السبب احلذف : ذهاب) ٤٨(
 ).١٧)، واملفصل يف العروض والقافية وفنون الشعر (١٠٥: العيون الغامزة (ذلك

)، ومنهاج ٢٦٨-٢٦٧)، والعيون الغامزة (١٤٨-١٤٧)، والكايف يف العروض والقوايف (٨ينظر: القوايف لألخفش () ٤٩(
 )٢٧٥البلغاء (
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 )٥٠(العجاج:قول  مثل ساكنني بني حركات أربع فيهاجتمع  ما: املتكاوس )١

ْيَن اِإللُه َفَجبَـرْ  َقْد َجبَـَر الد  
  ، وقد نص حازم القرطاجين أنه ال يرد إال يف الرجز.)٥/ ///٥=  رْ بَـ جَ فَ  فالقافية هي (اهُ   

 )٥١(:ساكنني، كقول األعشى بني حركات ثالث فيه اجتمع ما: املرتاكب )٢

  
  

  َسَيَملّْ  طاِلبٍ  َفُكل  أْقِصرْ 
  

  ِعَولْ  احلَِبيبِ  َعلى َيُكنْ  ملْ  إنْ   
 ).٥///٥فالقافية (يِب ِعَول =   

 )٥٢(كقول األعشى:  ساكنني، بني حرفان فيه اجتمع ما: املتدارك )٣

  
  

  َرْمسُها َعَفا َدارٌ  ِلَمْيثَاءَ 
  

ُ  إنْ  َفَما   أْسطَاَرَها تـَبَـني  
 ).٥//٥فالقافية (ارها =   

 )٥٣(كقول األعشى:  ساكنني، بني متحرك فيه ما: املتواتر )٤

  
  

  بِاألْطاللِ  الَكِبريِ  بَُكاءُ  َما
  

  ُسَؤايل تـَُرد  فهلْ  وُسَؤايل  
 ).٥/٥فالقافية (ايل =   

 )٥٤(:قوله حنو ساكنان قافيته يف اجتمع ما: املرتادف )٥

  
  

قامْ  ُرسومُ  َحّسانَ  هاجَ  ما
َ
  امل

  
  اخلِيامْ  َوَمبىن اَحلي  َوَمظَعنُ   

  ).٥٥=  مْ اْ فالقافية (  
  حصر أنواع القوايف شعر األعشى: –أ 

  ؛ هي:استخدم األعشى يف شعره ثالث قوافٍ 
  نسبة القوايف يف شعر األعشى) ٤اجلدول (

  النسبة  عدد القصائد  نوع القافية  م
  %٤٦,٣  ٣٨  متدارك  ١
  %٤٣,٩  ٣٦  متواتر  ٢
  %٩,٨  ٨  مرتاكب  ٣

                                                           

 ).٢الشطر يف ديوانه () ٥٠(

 ).٥٢)، القصيدة ذات الرقم (٢٧٥( الديوان) ٥١(

 ).٦٤)، القصيدة ذات الرقم (٣١٧( الديوان) ٥٢(

 ).١)، القصيدة ذات الرقم (٣وان (الدي) ٥٣(

 ).٢٣)، القصيدة ذات الرقم (١٠٦الديوان () ٥٤(
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  %١٠٠  ٨٢  اموع
  املدورة. تكن يف كثٍري من القصائد يلحظ أن أكرب نسبة هي (املتدارك) ومع هذا مل

، والردف ساكن وأول )١(وميكن تفسري كثرة (املتدارك) بأن (الردف) كثري لدى األعشى
  (املتدارك) ساكن.

  عالقة التدوير بنوع القافية: –ب  
  عالقة التدوير بنوع القافية يف شعر األعشى) ٥اجلدول ( 

  عدد  نوع القافية  م
  القصائد

  عدد 
  املدورة

  عدد 
  غري املدورة

  )%٨١,٥٧( ٣١   )%١٨,٤٢( ٧  ٣٨  تداركامل  ١
  )%٦٣,٨( ٢٣  )%٣٦,١١( ١٣  ٣٦  تواترامل  ٢
  )%٦٢,٥( ٥  )%٣٧,٥( ٣  ٨  رتاكبامل  ٣

  ٥٩  ٢٣  ٨٢  اموع
يلحظ أن نسبة القصائد املدورة يف (املتدارك) أقل نسبة بالرغم من أن (املتدارك) يف جممل 

  شعر األعشى هو األعلى.
  من أصل ثالث وعشرين قصيدة مدورة. )%٣٠,٤٣( اتصفت سبع قصائد مدورة فقد

؛ لكّن هذه مثانمن أصل ) %٣٧,٥(قصائد  ثالثكما يلحظ أن (املرتاكب) أعلى نسبة: 
النسبة ليست موجهة إىل حبر واحد؛ إذ القصائد الثالث على ثالثة أحبر: (السريع، واملنسرح، 

  والوافر).
إىل  يشرييف وروًدا يف جممل قصائد األعشى، وأعالها يف املدورة؛ مما وهذه القافية أقل القوا

ب) وبني (التدوير) يف شعر األعشى، ال سيما أن عدد األبيات املدورة وجود عالقة بني (املرتاك
  فيها أعلى من غريها.

  ) عدد األبيات املدورة ونسبتها يف القوايف يف شعر األعشى٦اجلدول (
  نوع  م

  القافية
  القصائد عدد

  املدورة
  إمجايل

  األبياتعدد 
  إمجايل األبيات املدورة

  (النسبة)
  )%٣٩,٥٦( ٣٦  ٩١  ٣  املرتاكب  ١
  )%٢٤,٧١( ٨٨  ٣٥٦  ٧  املتدارك  ٢

                                                           

 .)١٦؟ يف الصفحة (والردف التدوير بني عالقة هناك هلاملبحث الثالث :  ينظر )١(



١٥ 

 

  )%١٢,٥٤( ٦٥  ٥١٨  ١٣  املتواتر  ٣
  املقارنة: –ج 

أوس  يف قصيدة واحدة لدى، و تني(املرتاكب) املدور لدى زهري بن أيب سلمى يف قصيدلقد ورد  - أ 
  )١(على (املنسرح).كلها ، و بشر بن أيب خازمو  بن حجر

األعشى بقصيدة على  رتاكب) من (املنسرح)، وزاد عليهموإحدى القصائد لدى األعشى على (امل
  (السريع)، وقصيدة على (الوافر).

) بيًتا بنسبة ٩١من أصل ( ) بيًتا٣٦( :وهو أعلى نسبة ورود فيما يتعلق بعدد األبيات املدورة
بن ا(زهري بن أيب سلمى، وأوس م ، وهو كذلك عند الشعراء املقاَرن لدى األعشى )%٣٩,٥٦(

 نسبةب بيًتا )١٩( املدورةاألبيات  جمموعو  ،بيًتا )٥٩( فيه األبيات جمموعحجر، وبشر بن أيب خازم)؛ إذ 
)٣٢,٢٠%(.  

ة بني (التدوير) وقافية (املرتاكب) يف شعر األعشى، وبناء على ما سبق ميكن احلكم بأن هناك عالق
  .وبشر بن أيب خازم وأوس بن حجر زهري بن أيب سلمىشعر  - أيًضا–ويتصف بذلك 

مخس منهن على (اخلفيف)،  :دى األعشىل فقد وردت فيه ثالث عشرة قصيدة )تراملتوا(وأما  - ب 
  واثنتان على (املتقارب). ،)ازوء(واحدة على التام ومخس على  :وست على (الكامل)

  .لدى األعشى وذا يلحظ أن (املتواتر) أكثر تنوًعا يف البحور اليت فيها قصائد مدورة
؛ م الشعراء املقارنمن أصل اثنتني وعشرين قصيدة لدى  )%٥٤,٥٤( وورد يف اثنيت عشرة قصيدة

بشر بن أيب خازم، وكعب كل من: لدى   تنيقصيديف ورد . و فقصائد احلطيئة املدورة كلها على (املتواتر)
  )٢(زهري بن أيب سلمى، والنابغة الذبياين.بن زهري. وورد يف قصيدة لدى كل من : 

وبذلك يتبني أن قصائد األعشى على (املتواتر) يف األحبر الثالثة تتفق يف جمملها مع هؤالء الشعراء، مما 
األعشى، ال سيما أن قافية (املتواتر) أقل قافية فيه وقافية (املتواتر) يف شعر بني التدوير  عالقةال نفييعين 

) من جممل عدد األبيات؛ لكنها يف تأيت يف مرتبة متوسطة لدى %١٢,٥٤رة (نسبة عدد األبيات املدو 
 وكعب خازم، أيب بن وبشر حجر، بن وأوس الذبياين، والنابغة سلمى، أيب بن زهري(م الشعراء املقاَرن 

 نسبةب بيًتا )٩٤( املدورةاألبيات  جمموعو  ،بيًتا )٢٦٨( فيه األبيات جمموع )؛ إذواحلطيئة زهري، بن
)٣٠,٧%(.  

                                                           

بشعرهم. األرقام  ) : بيانات القصائد املدورة لدى الشعراء املقاَرن٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )١(
)٣،٤،١١،١٢.( 

بشعرهم. األرقام  ) : بيانات القصائد املدورة لدى الشعراء املقاَرن٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )٢(
)٥،٨،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧،١٨،١٩،٢٠،٢١،٢٢.( 



١٦ 

 

ست على (املتقارب)، وواحدة على  :لدى األعشى رك) فقد وردت فيه سبع قصائداوأما (املتد - ج 
  قصيدة. ثالث وعشرينالكامل) من أصل جمزوء (

يف  ن م:الشعراء املقارَ لدى  قصيدةني وعشرين ت) من أصل اثن%٢٢,٧٢( وورد يف مخس قصائد
  )١(قصيدتني لدى امرئ القيس وأوس بن حجر، وقصيدة لدى النابغة الذبياين.

(امرؤ القيس، م وكذا عند الشعراء املقاَرن ، )%٢٤,٧١ورود عدد األبيات (يف هو أقل نسبة و 
بيًتا  )٢٦( املدورةاألبيات  جمموعو  ،بيًتا )٩١( فيه األبيات جمموعوالنابغة الذبياين، وأوس بن حجر)؛ إذ 

  األعشى. ) يف شعراملتداركعالقة بني التدوير و(ال ضعفوهذا يعين  ،)%٢٨,٥٧( نسبةب
بين (التدوير) وقافية  متوسطة وبناء على ما سبق يمكن الحكم بأن هناك عالقة  

   .(المتراكب) في شعر األعشى
  ؟)٢(هل هناك عالقة بين التدوير والردف )٣

وجود عالقة بني إىل  يشرياملسوغ لطرح الفرضية أن قصائد األعشى املدورة ورد أغلبها مردفة مما 
  ، فتعرضت الفرضية للدراسة للتحقق من صحتها.التدوير والردف
  حصر الردف يف جممل شعر األعشى: –أ 

  ) : نسبة ورود (الردف) يف شعر األعشى٧اجلدول (
  ملحوظات  النسبة  عدد القصائد  مردفة؟  م
 الردف يكون باأللف والواو والياء  %٤٨,٧  ٤٠  نعم  ١

  
    %٥١,٢  ٤٢  ال  ٢

  فالردف ميثل ما يقارب نصف شعر األعشى.
  حصر الردف يف القصائد املدورة: –ب 

  يف شعر األعشى ) : نسبة الردف يف القصائد املدورة٨دول (اجل
  ملحوظات  النسبة  عدد القصائد  مردفة؟  م
  الردف يكون باأللف والواو والياء  %٦٥,٢١  ١٥  نعم  ١
    %٣٤,٧٨  ٨  ال  ٢

      ٢٣  اموع
                                                           

بشعرهم. األرقام  ) : بيانات القصائد املدورة لدى الشعراء املقاَرن٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )١(
)١،٢،٧،٨،١٠.( 

 .)١٥٣( والقوايف العروض الكايف:  ينظر معه، الروي حروف قبل سواكن واو أو ياء أو الردف : ألف )٢(



١٧ 

 

عدد القصائد املردفة اليت فيها تدوير مخس عشرة قصيدة من أصل ثالث وعشرين قصيدة، 
  ).%٦٥,٢١أي ما يعدل (

وجود عالقة بني التدوير والردف ال سيما أن الردف (ألًفا كان أو إىل  يشريوهذا كما سبق 
  ) ساكن.أو ياءً  اواوً 

لكن هذه النسبة املرتفعة للردف يف القصائد املدورة ال تدل على عالقة الزمة بني الردف 
والتدوير؛ وذلك أن (الردف) يعادل نصف قصائد األعشى تقريًبا فانعكس ذلك على القصائد 

  املدورة.
ة من أصل ن م يتضح أن عدد القصائد املردفة اثنتا عشرة قصيدوبالنظر لدى الشعراء املقارَ 

  )١().%٥٤,٥٤اثنتني وعشرين قصيدة (
على ارتباط (الردف) بالتدوير؛ ألن (الردف) ظاهرة  -أيًضا–وهذه النسبة املرتفعة ال تدل 

) من شعره، ولدى زهري بن أيب %٤١يف شعر هؤالء الشعراء؛ فالردف ميثل لدى امرئ القيس (
)، ولدى بشر %٤٨الذبياين ()، ولدى النابغة %٢٥)، ولدى أوس بن حجر (%٣٥سلمى (

) وهذه النسب %٤٩ة ()، ولدى احلطيئ%٢٩)، ولدى كعب ابن زهري (%٥٢بن أيب خازم (
  )٢(.)%٣٦تقريبية كلها، ومتوسط النسبة لديهم (

  .م فارتفعت نسبة الردف فيهامن أجل هذا انعكس ذلك على القصائد املدورة يف شعره
هناك عالقة بين (التدوير) والردف في شعر  وبناء على ما سبق يمكن الحكم بأنه ليست  

  .شعر الطبقتين األولى والثانيةاألعشى؛ لكن الردف من السمات الظاهرة في 
  هل هناك عالقة بين التدوير وحرف الروي؟ )٤

 اأ ااأللف من خصائصه مثالً ف ؛احلروف هلا خصائص قد تؤثر يف العروضاملسوغ لطرح الفرضية أن 
وهناك عالقة بني نوع احلرف واملوقع الفاصل يف كلمة  )٣(.»للفتحة تابعة ساكنة إال تكون ال«

  فرضية العالقة بني التدوير وحرف الروي ملعرفة صحتها من عدمه. الباحث ، هلذا طرح)٤(التدوير
  حصر حروف الروي يف شعر األعشى: –أ 

  نصف حروف اهلجاء:حروف الروي الواردة يف شعر األعشى سبعة عشر حرفًا، أي ما يعادل 

                                                           

بشعرهم. األرقام  ) : بيانات القصائد املدورة لدى الشعراء املقاَرن٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )١(
)٥،٦،٧،٨،١٣،١٤،١٥،١٦،١٩،٢٠،٢١،٢٢.( 

 اعتمد الباحث على فهرس القوايف يف هذه الدواوين الستخراج نسبة الردف. )٢(

 ).٦٥١سر صناعة اإلعراب ( )٣(

 احلرف الفاصل من هذا البحث. ينظر املستوى البنائي، )٤(



١٨ 

 

  حروف الروي يف شعر األعشى )٩اجلدول (
  النسبة  التكرار عدد  احلرف  م  النسبة  التكرار عدد  احلرف  م
  %٢,٤  ٢  صاد  )١٠  %١٧,١  ١٤  الم  )١
  %٢,٤  ٢  فاء  )١١  %١٥,٩  ١٣  راء  )٢
  %٢,٤  ٢  كاف  )١٢  %١١,٠  ٩  باء  )٣
  %٢,٤  ٢  نون  )١٣  %٩,٨  ٨  دال  )٤
  %١,٢  ١  زاي  )١٤  %٩,٨  ٨  ميم  )٥
  %١,٢  ١  طاء  )١٥  %٧,٣  ٦  مهزة  )٦
  %١,٢  ١  عني  )١٦  %٦,١  ٥  قاف  )٧
  %١,٢  ١  ياء  )١٧  %٤,٩  ٤  تاء  )٨
    %٣,٧  ٣  حاء  )٩

  عالقة حروف الروي بالتدوير يف شعر األعشى: –ب 
  احلروف اليت حصل فيها التدوير: تسعة أحرف (متثل تقريًبا نصف احلروف املستخدمة):

  على القصائد يف شعر األعشى حروف الرويتقسيم ) : ١٠اجلدول (
  القصائد  احلرف  م

  املدورة
  القصائد

  غري املدورة
  القصائد  احلرف  م

  املدورة
القصائد غري 

  املدورة
  ٥  ١  مهزة  )٦  ٨  ٦  الم  )١
  ١  ١  فاء  )٧  ٥  ٤  باء  )٢
  ٤  ١  قاف  )٨  ٩  ٤  راء  )٣
  ١  ١  نون  )٩  ٥  ٣  ميم  )٤
    ٦  ٢  دال  )٥

  )٤٤)، جمموع القصائد غري املدورة (٢٣املدورة (جمموع القصائد 
  املقارنة: –ج 

ثل أكثر من ست قصائد من أصل أربع عشرة قصيدة ومت:  أكثر حرف ورد لدى األعشى هو (الالم)
)٤٢,٨٥%(.  

  )١(.من أصل اثنتني وعشرين قصيدة )%٣١,٨١( ن م يف سبع قصائدورد لدى الشعراء املقارَ و 

                                                           

بشعرهم. األرقام  ) : بيانات القصائد املدورة لدى الشعراء املقاَرن٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )١(
= 



١٩ 

 

وجود عالقة بني التدوير وحرف (الالم)؛ لكن هذا احلرف من أكثر احلروف إىل  تشريوهذه النسبة 
  فانعكس ذلك على القصائد املدورة. )١(ماملقاَرن  الشعراءاألعشى ولدى  وروًدا لدى

وأما حرف (الباء) فقد ورد لدى األعشى يف القصائد املدورة يف أربع قصائد من أصل تسع  - 
  )٢().%٩,٥يف قصيدتني (إال )، بينما مل يرد يف قصائد الشعراء املقارن م %٤٤,٤٤(

وأما حرف (امليم) فقد ورد لدى األعشى يف القصائد املدورة يف ثالث قصائد من أصل مثان  - 
)، وورد لدى الشعراء املقارن م يف أربع قصائد من أصل اثنتني وعشرين قصيدة %٣٧,٥(
 عدم وجود عالقة بني التدوير و (امليم). مما يدل على )٣().%١٨,١٨(

  وجود عالقة. إىلمؤشر  فالوأما بقية احلروف فنسبة ورودها قليلة  - 
وبناء على ما سبق يمكن الحكم بأنه ليست هناك عالقة بين (التدوير) وحرف الروي في   

  .شعر األعشى
   :أخرى فرضيات )٥

إشارة إىل وجود عالقة؛ هلذا ا أخرى جرت عليها الدراسة ومل يتبني منه فرضياتهناك 
وهي : عالقة التدوير بالغرض الشعري، وعالقة التدوير حبركة حرف ؛ ختضع للتحليل واملقارنة  مل

  )٦(.، وعالقة بالتدوير بالتأسيس)٥(، وعالقة التدوير باخلروج)٤(الروي، وعالقة التدوير بالوصل

   

_________________________  
=  

)٥،٧،٨،١٣،١٩،٢٠،٢١.( 

) على ١٠) نًصا منها (٧٥) على الالم، والنابغة الذبياين (٢٢) نًصا منها (٨٣على سبيل املثال : امرؤ القيس ( )١(
 على الالم. )٢٤( ) نص منها١٠٦الالم، واحلطيئة (

 ).٣،٩بشعرهم. األرقام ( ) : بيانات القصائد املدورة لدى الشعراء املقاَرن٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )٢(

بشعرهم. األرقام  ) : بيانات القصائد املدورة لدى الشعراء املقاَرن٣ينظر امللحق : اجلدول ذو الرقم ( )٣(
)٦،١٤،١٨،٢٢.( 

؛ ينظر : الكايف يف »الروي حرف يتبعن سواكن واهلاء والياء والواو األلف وهي أحرف أربعة«الوصل يف القافية:  )٤(
 ).١٥١العروض والقوايف (

؛ ينظر : الكايف يف العروض »الوصل هاء يتبعن السواكن والواو والياء األلف وهي أحرف ثالثة«اخلروج يف القافية:  )٥(
 ).١٥٢والقوايف (

 ).١٥٤؛ ينظر : الكايف يف العروض والقوايف (»حبرف الروي حرف قبل األلف«التأسيس يف القافية:  )٦(



٢٠ 

 

 ثانًيا: المستوى البنائي

 :مدخل •

التدوير بالنظر إىل الكلمة، وهل هناك عالقة بني نوع احلرف الفاصل وبني يتناول هذا املستوى 
  وعالقة الكلمة املدورة بالتشديد. ؟التدوير

؛ فالتدوير أساس إضافة إىل متغري البنائيطرحها الباحث لعالقة التدوير على املستوى  فرضيتانوهناك 
  الفرضية، والفرضيات هي:

 ؟الحرف الفاصلونوع هل هناك عالقة بني التدوير  )١

 ؟والتشديدهل هناك عالقة بني التدوير  )٢

  :؟نوع الحرف الفاصلهل هناك عالقة بين التدوير و  )١
بني  وجود حرف ساكن أو أكثر يليه متحرك، هذا الساكن يكون فاصالً الكلمة املدورة تتصف ب

، وبداية العجز ال )١((املتقارب) ة من صورالصدر والعجز؛ وذلك أن اية الصدر ساكنة ما عدا يف صور 
  تحرك، وهلذا فإن احلرف الفاصل ساكن مطلًقا.مببد أن تكون 

وارتباط السكون حبروف اهلجاء خيتلف حسب احلروف؛ فحروف اللني (األلف، والواو، والياء) أكثر 
  ارتباطًا بالسكون من غريها.

على حروف اهلجاء  إن أكرب ما مييز التدوير يف شعر األعشى هو أن احلرف الفاصل لديه قد ورد 
  كلها. وهذه ظاهرة يندر وجودها يف الشعر اجلاهلي.

  على النحو التايل: من احلرف الفاصل لدى الشعراء املقارَ ف
  والواو). واجليم، واأللف، امرؤ القيس: أربعة أحرف (الياء،-١
  والياء). والواو، والالم، واهلاء، زهري بن أيب سلمى : مخسة أحرف (األلف،-٢
  وامليم). النابغة الذبياين : حرفان (الالم، -٣
  والقاف). والظاء، والنون، والياء، واأللف، والواو، أوس بن حجر : سبعة أحرف (الالم،-٤
  والالم). والواو، بشر بن أيب خازم: ثالثة أحرف (األلف،-٥
 والياء، ،والعني والكاف، وامليم، واأللف، والنون، كعب بن زهري : اثنا عشر حرفًا (الواو،-٦

  والغني) والشني، والضاد، واهلاء، والالم،
 والعني، والياء، والواو، والباء، والدال، والالم، والعني، احلطيئة : سبعة عشر حرفًا (األلف،-٧

  والظاء). والراء، والسني، والزاي، واحلاء، واهلاء، والغني، والياء، والضاد،
املخزون اللغوي لدى األعشى الذي اهلجاء كلها بميكن تفسري ورود احلرف الفاصل على حروف و 

                                                           

 ).٢١٩وذلك إذا دخل القبُض (وهو حذف اخلامس الساكن) الضرَب؛ فتصبح (فعوُل)؛ ينظر: العيون الغامزة ( )١(
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  )١(.اشتهر بإدخال كلمات أجنبية من لغات خمتلفة
  ) : احلرف الفاصل يف التدوير١١اجلدول (

  النسبة  عدد الكلمات  احلرف  م  النسبة  عدد الكلمات  احلرف  م
  ١,٠  ٤  شني  )١٦  ٢٦,٧  ١٠٩  ألف )١
  ١,٠  ٤  ضاد  )١٧  ١٧,٩  ٧٣  ياء )٢
  ١,٠  ٤  طاء  )١٨  ١١,٥  ٤٧  واو )٣
  ١,٠  ٤  هاء  )١٩  ٨,٦  ٣٥  الم )٤
  ٧.  ٣  تاء  )٢٠  ٤,٢  ١٧  نون )٥
  ٧.  ٣  صاد  )٢١  ٣,٧  ١٥  راء )٦
  ٧.  ٣  غني  )٢٢  ٢,٧  ١١  دال )٧
  ٥.  ٢  ثاء  )٢٣  ٢,٧  ١١  ميم )٨
  ٥.  ٢  خاء  )٢٤  ٢,٥  ١٠  باء )٩

  ٥.  ٢  زاي  )٢٥  ٢,٥  ١٠  عني )١٠
  ٥.  ٢  كاف  )٢٦  ٢,٢  ٩  سني )١١
  ٢.  ١  ذال  )٢٧  ١,٧  ٧  حاء )١٢
  ٢.  ١  ظاء  )٢٨  ١,٥  ٦  مهزة )١٣
  ٢.  ١  قاف  )٢٩  ١,٥  ٦  جيم )١٤
          ١,٥  ٦  فاء )١٥

          ١٠٠,٠  ٤٠٨  اموع
) من جممل احلرف الفاصل للروي. وميكن تفسري %٥٦,١يلحظ أن حروف اللني متثل ما يقارب (

  هذا مبا يلي:
حاضرة  )ألف(حرف (األلف) ساكن مطلًقا وال يأيت متحرًكا؛ فلهذا كانت الكلمات اليت فيها  - 

 لدى الشاعر.

حرفا (الواو، والياء) يأتيان يف املرتبة الثانية بعد (األلف)؛ وذلك لكوما يأتيان ساكنني  - 
 ومتحركني، مع غلبة السكون عليهما.

رودها ساكنة فقد انعكس ذلك على الكلمات اليت تكررت يف و وملا تتميز به حروف اللني من كثرة و 

                                                           

 .الفريح سهام ينظر : األعشى ومعجمه اللغوي، د. )١(
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؛ ومن ذلك: الكلمات أن يكون حرف التدوير فيها حرف لني؛ إذ يغلب على هذه التدوير
 ).)٤(و(املصطفاة)، )٣()، و(الشباب)٢(و (القوم، قـَْوِمي، يقوم ،))١((الصباح، الصبوح

  .)ولعُ (ِفُ◌َعال، َفِعيل، فَـ  :مثل ت وردت على أوزان تصريفية متكررةكما إن هذه الكلما
شعر  أثبتها حروف اللينبين (التدوير) و عالقة بناء على ما سبق يمكن الحكم بأن هناك و 

 .األعشى

  التشديد: )٢
/) وهذا يعين أن احلرف املشدد ٥/ دَ دْ : حرف ساكن فمتحرك ( شّد = شَ كون من حرفنيم التشديد

  ال بد أن يسبق مبتحرك وما بعده قد يكون ساكًنا وقد يكون متحرًكا.
  
  

)/٥  
  

  /) مث ساكن أو متحرك  

مل  التشديد يف الكلمات املدورة لدى األعشى لكنّ م مع التدوير؛ ءيتالمن أجل هذا فإن التشديد 
) قليلة مقارنة بالكلمات املدورة غري %١٢,٥بل إن الكلمات املشددة نسبتها ( يكن الغالب عليه،

  ).%٨٧,٥املشددة (
  :على ثالثة أمناطلديه ورد التشديد وقد 

  النمط األول: أن يكون احلرف الفاصل مشدًدا:
  
  

 )٥  
  

   (/  

   :)٥(ومثال ذلك قوله
٦١  
  

  الدْ  ِلَريبِ  اَألداةَ  َجيَعلُ  ِالِمرِئٍ 
  

  ُزّمالِ  َوال ُمسَندٍ  ال َدهرِ   
  .وهو خمتص بالبحر اخلفيف فالتشديد هنا يف حرف الدال يف (الدهر) وفيها حصل التدوير.  

  النمط الثاين: أن يكون التشديد قبل احلرف الفاصل مباشرة.
  
  

                           )٥/)  ٥       /  

  : )١(ومثال ذلك قوله
                                                           

 ).١٠) البيت (٦٩)، والديوان (٢٦) البيت (٣٧تكررت مرتني : الديوان ( )١(

)، والديوان ٥٤) البيت (١١)، والديوان (٤٤) البيت (٩)، والديوان (٢٤) البيت (٥تكررت مخس مرات : الديوان ( )٢(
 ).٢١) البيت (٣٥١)، والديوان (٣٦) البيت (٢١٣(

)، ٢٤) البيت (١٥٥)، والديوان (٢٤) البيت (١٧٣)، والديوان (٤البيت () ٦٩تكررت أربع مرات : الديوان ( )٣(
 ).٣٢) البيت (٢٨٩والديوان (

 )،٥٩) البيت (٥١)، والديوان (٤٠) البيت (٣٩)، والديوان (٤٠) البيت (٢١تكررت ثالث مرات : الديوان ( )٤(

 ).١)، القصيدة ذات الرقم (١١الديوان () ٥(



٢٣ 

 

٤١  
  

  لِلذّْكـ الَعزيزَةِ  الَنفسِ  َوَهوانُ 
  

  الَعوايل ُصدورُ  اِلتَـَقت ما ِإذا ـرِ   
وهو خمتص ، فحرف التدوير هو (الكاف) وهو ساكن، وقد سبق مبشدد (الذال) دون حرف فاصل  

  .بالبحر اخلفيف -أيًضا–
  الثالث: أن يكون التشديد قبل احلرف الفاصل دون مباشرة.النمط 
  
  

                          )٥ / /)٥       /  

  : )٢(ومثال ذلك قوله
٧٩  
  

  النَجا َطِويلَ  الِوَسادِ  َرفيعَ 
  

  الَعَطنْ  َرْحبَ  الدسيَعةِ  َضخمَ  دِ   
خمتص ، وهو (النون) فحرف التدوير هو (األلف) وقد سبق حبرف متحرك مسبوق حبرف مشدد  

  .بالبحر املتقارب
  وهناك صورة رابعة وهي أن يكون التشديد بعد حرف التدوير؛ لكنها مل ترد مطلًقا يف شعر األعشى.

  العالقات بين التشديد وغيره: •
وذلك  ؛بعض البحور ببعض األمناط ختصاصامن خالل اإلحصاء ظهرت عالقات تشري إىل 

  حسب اجلدول التايل:
  (عدد الكلمات) عالقات التشديد )١٢( دولاجل

  النمط  م
  البحر

  جمموع
  النمط

جمزوء 
  الكامل

  الوافر  املنسرح  السريع  املتقارب  اخلفيف

  ٣٥٧  ٩  ١٣  ١٤  ٨١  ١١٩  ١٢١  مشدد غري١

٢
 يف التشديد
  التدوير

١١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١١  ٠  

٣
 قبل التشديد

  التدوير
١٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٥  ٠  

٤
 قبل التشديد
 دون التدوير

  مباشرة
٢٥  ٠  ٠  ٠  ٢٥  ٠  ٠  

_________________________  
=  

 ).١ذات الرقم ( )، القصيدة٩الديوان () ١(

 ).٢)، القصيدة ذات الرقم (٢٥الديوان () ٢(



٢٤ 

 

  ٤٠٨  ٩  ١٣  ١٤  ١٠٦  ١٤٥  ١٢١  جمموع البحر
، وهي نسبة قليلة بالرغم من تالؤم %١٢,٥) كلمة متثل نسبة ٥١فمجموع الكلمات املشددة (

  التشديد مع التدوير.
، ولكل منهما اختصاص بنوع ببحرين مها (اخلفيف) و(املتقارب)وهذه النسبة القليلة اختصت 

إال  امل تقع ، و(التشديد قبل التدوير)(التشديد يف حرف التدوير) الصورتني األوىلك أن من ذل التشديد:
  يف البحر (اخلفيف).

  وميكن تفسري ذلك مبا يلي:
 ٥(/ األبيات املدورة يف هذا البحر وردت صحيحة الضرب (فاعالتن) والعروض (فاعالتن) )١

//١(.)٥/٥( 

 :)٥(/ وسبب خفيف )٥(// وهذا يعين أن اية الصدر ستتكون من وتد جمموع )٢

  
  

                       )/ /٥/( )٥(     /  

ومبا أن احلرف املشدد (ساكن) وال بد أن يسبق مبتحرك وما بعده قد يكون ساكًنا وقد يكون  )٣
متحرًكا فإن اية الصدر تتناسب؛ فإذا كان التشديد يف حرف التدوير فإن اية الصدر ساكنة 

 وما قبلها متحرك:

  
  

                        / /٥(/|٥(     /  

مع بداية السبب اخلفيف تتناسب مع  وإن كان التشديد قبل التدوير فإن اية الوتد اموع
  موقع الشد:

  
  

                       /|/)٥|)/٥     /  

اخلفيف واية الصدور يف األبيات املدورة (سواء أكان التشديد يف حرف التدوير أو قبله) يف  )٤
 ).٥/٥خفيف (// بتتكون من وتد جمموع وسب

وهلذا ال حيصل التدوير لو أتى البحر على الصورة الثانية (ضرب حمذوفة وعروض مثلها)، فتصري  )٥
 ، وقد خلت قصائد األعشى من هذه الصورة.)٥//٥( فاعالتن = فاعال /

يف القصائد املدورة؛ ألن (فاعالتن) احملذوفة  )املتقارب(وما ينطبق يف الفقرة السابقة ينطبق على  )٦
 ٥/فعو فعو|لن ) متساوية مع (فعولن) احملذوفة املسبوقة بتفعيلة صحيحة (٥// ٥(فاعال /

، وهذا سبب عدم ورود التشديد يف حرف التدوير أو )٥/ //٥أو مقبوضة (فعو|ُل فعو  )٥//

                                                           

املقصود هنا العلة اليت تلزم (الضرب) و(العروض)، وقد يدخل الزحاف على التفعيلة مثل اخلنب (حذف الساكن  )١(
 الثاين) فتصري (فاعالتن = فعالتن) لكنه غري مؤثر يف موضوع البحث.
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   شعر األعشى.يف )املتقارب(احلرف الذي قبله يف القصائد املدورة على 
  ومن اخلصائص اليت اختص ا (املتقارب) ورود التشديد قبل حرف التدوير بفاصل (الصورة الثالثة).

  وميكن تفسري ذلك مبا يلي:
)، والتفعيلة (فعولن = فعو االضرب فيها حمذوفً  األبيات املدورة يف املتقارب اليت فيها تشديد ورد )١

) ووتد جمموع ٥اية الصدر مكونة من سبب خفيف (/فتكون اليت تسبقها صحيحة (فعولن)، 
//)٥( 

  
  

  فعولن | فعولن | فعولن | فعو
  

   /  

  //٥|//٥/(٥|//٥/٥|//٥/٥(      

وهلذا ال يرد التشديد إذا كانت التفعيلة اليت تسبق الضرب مقبوضة (فعولن=فعوُل)؛ ألنه سينتج  )٢
 متحركات فساكن: ةعن ذلك ساكن فثالث

  
  

  فعوُل | فعوفعولن | فعولن | 
  

   /  

  //٥|//(/ ٥|//٥/٥|//٥/٥(      

فلم ترد فيه الكلمات املدورة مشددة مطلًقا بالرغم  )املنسرح(و )السريع(و )الكامل(و )الوافر(وأما 
  ):٥//٥من أن هذه البحور تتوافق اية صدروها مع اية صدر املتقارب (/

  فالكامل:
  
  

  /     | متفاعلن متفاعلن | متفاعلن

  ///٥//٥(/|//٥//٥|///٥//٥
(  

    

  والوفر:
  
  

  /     |  مفاعل  | مفاعلنت مفاعلنت 

  //٥//٥(/|/٥/٥/٥//|٥/٥/٥
(  

    

  والسريع:
  
  

  /     مستفعلن | مستفعلن| مفعال

  /٥//٥(/|٥//٥/٥|/٥//٥/٥(      

  واملنسرح:
  
  

  /     مستفعلن | مفعوالت| مستفعلن

  /٥//٥(/٥/|/٥/٥/٥|/٥//٥/٥
(  
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الذي يرد  )املتقارب(وميكن تفسري عدم ورود التدوير يف هذه البحور مع اتفاق اية صدورها مع 
مكونان  )املنسرح(و )الكاملـ(؛ ف)املتقارب(فيه التدوير بأن هذه البحور أطول من حيث الرموز من 

فمكون  )املتقارب(من تسعة عشر، وأما  )السريع(من عشرين، و )الوافر(من واحد وعشرين رمزًا، و
  من مثانية عشر رمزًا مما يعين نقًصا يف عدد احلروف أدى إىل وجود التدوير.

يف الشطر الثاين هو حرف واحد  يف البحر (املتقارب) ومما يؤيد هذا أن ما يلي حرف التدوير
  فقط.

  وبناء على ما سبق يمكن الحكم بما يلي :
 .بالرغم من تالؤم التشديد مع التدوير أن الكلمات املشددة أقل وروًدا يف التدوير )١

 انفرد البحر اخلفيف بكون التشديد يقع يف احلرف الفاصل أو قبله مباشرة. )٢

 انفرد البحر املتقارب بكون التشديد يقع قبل احلرف الفاصل حبرف آخر.  )٣

  :أخرى فرضيات )٣
أخرى جرت عليها الدراسة ومل يتبني منها إشارة إىل وجود عالقة؛ هلذا مل ختضع  فرضياتهناك 

، وعالقة بالرتكيب (نفي، أو إثبات، أو عطف، أو إضافة)للتحليل واملقارنة؛ وهي : عالقة التدوير 
القة التدوير ، وع(أصلية أو فرعية) بيةاوالعالمة اإلعر  (الرفع، النصب، اجلر، اجلزم) باملوقع اإلعرايبالتدوير 
، وعالقة التدوير بعدد أحرف الكلمة بنوع الكلمة (اسم، أو فعل، أو حرف)التدوير وعالقة ، بالتنوين

  املدورة، وعالقة التدوير برقم حرف التدوير يف الكلمة.
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  نتائج البحث: •

 .اجة إىل حبث مستقل لدراسة تأرخيهأن مصطلح (التدوير) حب )١

يف شعره مقارنة بالشعراء يف الطبقتني األوىل والثانية؛ إذ متثل  أن األعشى مكثر من التدوير )٢
) قصيدة، ومتوسط األبيات املدورة يف القصيدة ٨٢) قصيدة من أصل (٢٣القصائد املدورة (

)١٧,٧٣%.( 

من جهة أخرى يف  )الردفو(البحر)، و(من وجهة عالقات بني التدوير ال  أنْ أثبتت الدراسة  )٣
 شعر األعشى.

 .والثانية األوىل الطبقتني شعر يف الظاهرة السمات الدراسة أن (الردف) منأثبتت  )٤

 .يف شعر األعشى عالقة متوسطة بني التدوير و(قافية املرتاكب) أثبتت الدراسة أن هناك )٥

 مما يشيع فيه التدوير. واملتقارب دعم شعر األعشى أحكاًما تتعلق بالتدوير مثل أن جمزوء الكامل )٦

يف التدوير ورد يف شعر األعشى على حروف اهلجاء كلها، وقد تكون هذه ميزة احلرف الفاصل  )٧
ينفرد ا األعشى يف الشعر اجلاهلي، وقد تظهر الدراسات املتتابعة مدى وجود هذه الظاهرة يف 

 شعر العصور األخرى.

من أن نسبة ورود التشديد يف الكلمات املدورة قليلة يف شعر األعشى بالرغم أثبتت الدراسة  )٨
 تالؤم التشديد مع التدوير

 ببحرين (اخلفيف) و(املتقارب).يف شعر األعشى ارتباط الكلمة املدورة املشددة أثبتت الدراسة  )٩
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  الملحقات
 

 .) : بيان بالقصائد املدورة لدى األعشى١اجلدول ذو الرقم ( )١

 .م) : بيانات الديوان لدى الشعراء املقاَرن ٢اجلدول ذو الرقم ( )٢

 .م) : بيانات القصائد املدورة لدى الشعراء املقاَرن ٣اجلدول ذو الرقم ( )٣



٢٩ 

 

  ) : بيان بالقصائد املدورة لدى األعشى١اجلدول ذو الرقم (

 البحر  الروي  القافية  مردفة  حركة الروي
  عدد املدورة

 (نسبة التدوير)

عدد 
 األبيات

  رقم القصيدة
 (الصفحة)

 م مطلع القصيدة

 )١٧١( ٢٢ ٢٩ )١٣,٧٩( ٤ املتقارب الباء متدارك نعم كسرة
  بـََلى َأَملْ تـَْنَه نـَْفَسَك َعما َِا

 َعاَدها بعُض َأْطرَاَِا
١ 

 )٩٣( ١٢ ٥٧ )٤٠,٣٥( ٢٣  املتقارب  الراء  تواترامل  نعم  فتحة
  َغِشْيَت لِليلى بَِلْيٍل ُخُدورَا

 َوطَالَْبَتها َونََذْرَت النُذورا
٢ 

 )٦٩( ٨ ٥٥ )١٨,١٨( ١٠ املتقارب  الدال  تداركامل  نعم  الكسرة
َلةً  َك ْمل تَغَتِمْض لَيـْ َأِجد  

 فـَتَـْرُقَدها َمَع رُقاِدَها
٣ 

 )٤٥( ٥ ٦٧ )٢٩,٨٥( ٢٠ املتقارب  الراء  متواتر  نعم  الفتحة
  أَأَْزَمْعَت ِمْن آِل ليلى ابِْتكارَا

 َوَشطْت على ذي هًوى َأْن تـُزَاَرا
٤ 

 )٣٥( ٤ ٧٢ )١٦,٦٦( ١٢ املتقارب  امليم  متدارك  ال  السكون
  أتـَْهُجُر َغانَِيًة أْم تُِلمّْ 

 أِم احلَْبُل َواٍه َِا ُمْنَجِذمْ 
٥ 

 )١٥( ٢ ٨٢ )٣٠,٤٨( ٢٥ املتقارب  النون  املتدارك  ال  السكون
  َلَعْمُرَك َما طُوُل هذا الّزَمنْ 

ْرِء إالّ َعَناٌء ُمَعنّْ 
َ
 َعلى امل

٦ 

 )٣١٧( ٦٤ ٢٣ )١٣,٠٤( ٣ املتقارب  الراء  املتدارك  نعم  الفتحة
 ِلَمْيثَاَء َداٌر َعَفا َرْمسُها

ُ أْسطَاَرَها َفَما إْن تـَبَـني 
٧ 



٣٠ 

 

 )١٦٣( ٢١ ٤٧ )١٩,١٤( ٩ املتقارب  الالم  املتدارك  نعم  الضمة
  أال قْل لِتَـياَك ما بَاُهلا

 ألِْلبَـْنيِ ُحتَْدُج أْمحَاُهلَا
٨ 

 )٢٣٣( ٣٥ ٢٤ )٥٤,١٦( ١٣ املنسرح  الالم  املرتاكب  ال  الفتحة
  إن َحمَال وإن ُمْرَحتَال

 َوإن يف السْفِر َما َمَضى َمَهال
٩ 

 )٢٧٥( ٥٢ ٤١ )٣٤,١٤( ١٤ السريع  الالم  املرتاكب  ال  السكون
  أْقِصْر َفُكل طاِلٍب َسَيَملّْ 

 إْن ملْ َيُكْن َعلى احلَِبيِب ِعَولْ 
١٠ 

 )٣( ١ ٧٥ )٨٨( ٦٦ اخلفيف  الالم  املتواتر  نعم  كسرة
  ما بُكاُء الَكبِري بِاَألطاللِ 

 َوُسؤايل فـََهل تـَُرد ُسؤايل
١١ 

 )٣٣٣( ٦٨ ١٨ )٦١,١١( ١١ اخلفيف  الباء  املتواتر  نعم  الكسرة
  ِمن ِدياٍر بِاهلَضِب َهضِب الَقليبِ 

 فاَض ماُء الُشؤوِن فَيَض الُغروبِ 
١٢ 

 )٣١٣( ٦٣ ٢٧ )٥٩,٢٥( ١٦ اخلفيف  الفاء  املتواتر  نعم  الكسرة
  أَِذَن الَيوَم جَرييت ِحبُفوفِ 

 َصَرموا َحبَل آِلٍف َمألوفِ 
١٣ 

 )٢٠٧( ٣٢ ٥١ )٧٢,٥٤( ٣٧ اخلفيف  القاف  املتواتر  نعم  الضمة
  يَوَم قـَفت ُمحوُهلُم فـَتَـَولوا

 َقطعوا َمعَهَد اخلَليِط َفشاقوا
١٤ 

 )٢٤٧( ٣٨ ٢٤ )٦٢,٥٠( ١٥ اخلفيف  امليم  املتواتر  نعم  الفتحة
  يا َلَقيٍس ِلما َلقينا العاما

 أَلَِعبٍد َأعراُضنا أَم َعلى ما
١٥ 

َلَكْيـ )٢٩٩( ٥٦ ٢٦ )٣٤,٦١( ٩ الوافر جمزوء  امليم  املرتاكب  ال  الفتحة
َ
ما قِد الَتَأَما*َيُظن الناُس بامل ١٦ ـِن أ 



٣١ 

 

 )٢٨٥( ٥٤ ٤٧ )٦٥,٩٥( ٣١ الكامل جمزوء  الباء  املتواتر  نعم  الضمة
َلَك ِمْن َلِميـ   أَصَرْمَت َحبـْ

 ـَس اليوَم أْم طاَل اْجِتَبابُهْ 
١٧ 

 )٢٥١( ٣٩ ٤٨ )٥٢,٠٨( ٢٥ الكامل جمزوء  الباء  املتدارك  نعم  الكسرة
  أََوَصْلَت َصْرَم احلَْبِل ِمنْ 

 َسْلَمى ِلطُوِل ِجَناَِا
١٨ 

 )٣٤١( ٧١ ٤ )٧٥( ٣ الكامل جمزوء  الالم  املتواتر  نعم  الكسرة
  قَاَلْت ُمسَيُة إْذ َرأتْ 

 بـَْرقًا يـَُلوُح َعلى اجلَِبالِ 
١٩ 

 )٣٤٧( ٧٦ ٢١ )٦١,٩٠( ١٣ الكامل جمزوء  الالم  املتواتر  ال  السكون
  ِمصالُت ُمْبـهْل أنَت يا 

 ـَتِكٌر َغداَة َغٍد فـَزَاِحلْ 
٢٠ 

 )١٥٣( ٢٠ ٦٥ )٦١,٥٣( ٤٠ الكامل جمزوء  الراء  املتواتر  نعم  الفتحة
  يا َجاَرِيت ما كنِت جاَرةْ 

 بَاَنْت لَِتْحزُنـََنا ُعَفاَرةْ 
٢١ 

 )٣٣٩( ٧٠ ١٩ )٤٢,١٠( ٨ الكامل جمزوء  الالم  املتواتر  ال  السكون
  َمَدْحـقَاَلْت ُمسَّيُة: َمْن 

 ـَت؟ فـَُقلُت: َمسُروَق بَن َواِئلْ 
٢٢ 

 )١٢٩( ١٦ ٤٣ )٢,٣٢( ١ الكامل  الدال  املتواتر  نعم  الكسرة
ُر هْل ألسريِكْم ِمْن فَاِدي   َأُجبَـيـْ

 أْم َهْل لطَاِلِب ِشقٍة ِمْن زَادِ 
٢٣ 

    اموع  --   ٩٦٥  ٤٠٨  -- 
 املتوسط ٤١,٩٥: قصيدةمتوسط األبيات يف كل  ١٧,٧٣: متوسط األبيات املدورة يف القصيدة

  
  



٣٢ 

 

  لدى الشعراء املقاَرن بشعرهم الديوان: بيانات  )٢اجلدول ذو الرقم (

  عدد  الشاعر  م
  النصوص

  عدد النصوص
  املدورة

  عدد البحور  عدد البحور
  املدورة

عدد 
  األبيات

  عدد األبيات
  املدورة

  )%٢,٢٨( ١٦  ٧٠٠  )%٢٠( ٢  ١٠  )%٤,٢٥( ٢  ٤٧  )١(امرؤ القيس   ١
  )%١,٧٠( ١٥  ٨٧٩  )%٢٨,٥٧( ٢  ٧  )%٥,٦٦( ٣  ٥٣  )٢(زهري بن أيب سلمى   ٢
  )%٠,٤٨( ٤  ٨٢١  )%٣٣,٣٣( ٢  ٦  )%٢,٦٦( ٢  ٧٥  )٣(النابغة الذبياين   ٣
  )%٢,٤٧( ١٥  ٥٤٦  )%٢٥( ٢  ٨  )%٥,٥٥( ٣  ٥٤  )٤(أوس بن حجر   ٤

                                                           

الكامل، والرمل، والطويل، والبسيط، واملتقارب،  )، والبحور لديه عشرة أحبر :٤٧-٢٩) القصائد (٢٢٠)، رواية املفضل بزيادة (٢٨- ١) القصائد (٤٨٠األصمعي (تفصيل عدد األبيات: رواية ) ١(
 والوافر، والرجز، واملنسرح، واملديد، والسريع. املدور منها املتقارب

). ٥٣-٢١) القصائد (٣٩٥)، رواية ثعلب وصعوداء بزيادة (٢٠-١٩) القصائد (٦١)، رواية أيب عمرو بن العالء واملفضل بزيادة (١٨-١ائد () القص٤٢٣تفصيل عدد األبيات: رواية األصمعي () ٢(
 واملتقارب. املدور منها : املنسرح واملتقارب. واملنسرح، والرمل، والكامل، والوافر، والبسيط، الطويل، والبحور لديه سبعة أحبر:

). والبحور: الطويل، ٧٥-٣٠) القصائد (٢٩٥)، رواية ابن السكيت بزيادة (٢٩-٢٣) القصائد (١٥٩)، رواية الطوسي بزيادة (٢٢-١) القصائد (٣٦٧د األبيات: رواية األصمعي (تفصيل عد) ٣(
واملتقارب. املدور منها  واخلفيف، والسريع، والرمل، والرجز، والكامل، والوافر، والبسيط، يل،الطو  والبسيط، والوافر، والكامل، والسريع، واخلفيف. واملدورة : اخلفيف، والسريع. والبحور لديه تسعة أحبر :

 : السريع واخلفيف.

 واملتقارب. املدور منها : املتقارب واملنسرح. واملنسرح، والسريع، والرمل، والكامل، والوافر، والبسيط، الطويل، البحور لديه مثانية أحبر:) ٤(



٣٣ 

 

  )%٢( ١٦  ٧٩٧  )%٣٣,٣٣( ٣  ٩  )%٦,٥٢( ٣  ٤٦  )٥(بشر بن أيب خازم   ٥
  )%٣( ٢١  ٦٩٧  )%٣٣,٣٣( ٢  ٦  )%٣,٩٢( ٢  ٥١  )٦(بن زهريكعب    ٦
  )%٥( ٥٣  ١٠٥٠  )%٣٧,٥( ٣  ٨  )%٥,٦٦( ٦  ١٠٦  )٧(احلطيئة   ٧

  
  

   

                                                           

 واملتقارب. املدور منها : املنسرح واخلفيف واملتقارب. واخلفيف، واملنسرح، والسريع، والرجز، والكامل، والوافر، والبسيط، تسعة أحبر: الطويل، البحور لديه )٥(

 واملتقارب. واملدورة منها: اخلفيف، واملتقارب. واخلفيف، والكامل، والوافر، والبسيط، البحور لديه ستة أحبر : الطويل، )٦(

 البحور: الوافر، املتقارب، الرجز، الطويل، البسيط، الكامل، السريع، اخلفيف. املدور منها : جمزوء الكامل، واخلفيف واملتقارب. )٧(



٣٤ 

 

  : بيانات القصائد املدورة لدى الشعراء املقاَرن بشعرهم )٣اجلدول ذو الرقم (

  البحر  مطلع القصيدة  الشاعر  م
عدد 
  األبيات

  عدد األبيات
  املدورة

  القافية  الروي
  مردفة/
  مؤسسة

  حركة
  الروي

  )٨(امرؤ القيس   ١
رْ  َكَأينّ   َعمروٍ  بنُ  َأحارِ    مخَِ

رءِ  َعلى َويَعدو
َ
  يَأمتَِرْ  ما امل

  ساكن  ال  املتدارك  الراء  )%٢٧,٩٠( ١٢  ٤٣  املتقارب

  )٩(امرؤ القيس   ٢
  بِاَألمثَدِ  لَيُلكَ  َتطاَولَ 

  َترُقدِ  وَملَ  اخلَِلي  َونامَ 
  كسرة  ال  املتدارك  الدال  )%٢٥( ٤  ١٦  املتقارب

  )١٠(زهري بن أيب سلمى   ٣
  خائَِفةٍ  تُرامُ  ال َوبَلَدةٍ 

  َجوانُِبها ُمغبَـرةٍ  َزوراءَ 
  ضمة  مؤسسة  املرتاكب  الباء  )%١٨,١٨( ٢  ١١  املنسرح

  ضمة  ال  املرتاكب  الراء  )%٢٥( ٣  ١٢  املنسرح  ُذُعرُ  َلوَمها ِإن  حلََت فيمَ   )١١(زهري بن أيب سلمى   ٤

                                                           

 ).٢٩)، رقم القصيدة (١٥٣الديوان ( )٨(

 ).٣٢)، رقم القصيدة (١٨٥الديوان ( )٩(

 مة عند املفضل.)، وورد يف احلاشية أا مته٢٥)، رقم القصيدة (٢١٢الديوان () ١٠(

 ).٣٦)، رقم القصيدة (٢٤٢الديوان ( )١١(



٣٥ 

 

  اِإلبـَرُ  َكأَنهُ   َلوًما َأمحَيتِ 

  )١٢(زهري بن أيب سلمى   ٥
  الطُلوال َعَرفتَ  لَيلى آلِ  أَِمن

  ُمثوال ماِثالتٍ  ُحُرضٍ  ِبذي
  فتحة  مردفة  املتواتر  الالم  )%٥٨,٨٢( ١٠  ١٧  املتقارب

  )١٣(النابغة الذبياين   ٦
  َوجَههُ  َحَسنٌ  ُغالمٌ  َهذا

  الَتمامْ  َسريعُ  اَخلريِ  ُمسَتقِبلُ 
  ساكن  مردفة  املرتادف  امليم  )%٢٥( ١  ٤  السريع

  )١٤(النابغة الذبياين   ٧
  الفىت الـ لَِنْعمَ  واهللاِ  واهللاِ 

  أعرُج ال النْكُس وال اخلَاِملُ 
  ضمة  مردفة  املتدارك  الالم  )%٢٠( ١  ٥  السريع

  )١٥(النابغة الذبياين   ٨
  َميـ ما الَشقيَقةِ  َبين َحدثوين

  يَزوال َأن ِبَقرَقرٍ  َفقعاً  ـَنعُ 
  فتحة  مردفة  املتواتر  الالم  )%٢٢,٢٢( ٢  ٩  اخلفيف

  )١٦(أوس بن حجر   ٩
  َوالَبدُر َوالـ الَشمسُ  ُتكَسفِ  َأملَ 

  الواِجبِ  لِلَجَبلِ  َكواِكبُ 
  كسرة  مؤسسة  املتدارك  الباء  )%٥٧,١٤( ٨  ١٤  املتقارب

                                                           

 )، ويف احلاشية: زعم األصمعي أا مولدة.٢٠)، رقم القصيدة (١٩٢الديوان ( )١٢(

 ).٣٣)، رقم القصيدة (١٦٦الديوان ( )١٣(

 ).٣٤)، رقم القصيدة (١٦٧الديوان () ١٤(

 عرايب يرويها لعبدالقيس بن خفاف الربمجي.)، وورد فيه أن ابن األ٣٦)، رقم القصيدة (١٧٠الديوان ( )١٥(

 ).٤)، رقم القصيدة (١٠الديوان ( )١٦(



٣٦ 

 

  )١٧(أوس بن حجر ١٠
 بَِأوالِدها تَآوى َغِين  

  ُمرْ  بنِ  َمتيمِ  ِجذمَ  لُِتهِلكَ 
  ساكن  ال  املتدارك  الراء  )%٧,٦٩( ١  ١٣  املتقارب

  )١٨(أوس بن حجر ١١
  َجَزعا َأِمجلي الَنفسُ  أَيـُتها

 ذي ِإنَوَقعا َقد َحتَذرينَ  ال  
  فتحة  ال  املرتاكب  العني  )%٤٦,١٥( ٦  ١٣  املنسرح

  )١٩(بشر بن أيب خازم ١٢
  فَِانَقَطعا بانَ  َقد ُمسَريٌ  أَمسى

  َجَزعا لَِبيِنهِ  نَفسي َهلفَ  يا
  فتحة  ال  املرتاكب  العني  )%٣٤,٧٨( ٨  ٢٣  املنسرح

  )٢٠(بشر بن أيب خازم ١٣
  ِلزوالِ  َمضى ِإذا ِلَعيشٍ  َهل

  بايل َغريُ  َفىتً  َهل أَم ُرجوعٍ  ِمن
  كسرة  مردفة  املتواتر  الالم  )%٣٧,٥( ٦  ١٦  اخلفيف

  )٢١(بشر بن أيب خازم ١٤
  ُمقاما ِبَشرقٍ  لَِليلى َغشيتَ 

  َسقاما ِمنها الَرسمُ  َلكَ  َفهاجَ 
  فتحة  مردفة  املتواتر  امليم  )%١٠,٥٢( ٢  ١٩  املتقارب

  فتحة  مردفة  املتواتر  الراء  )%٢٥,٨٦( ١٥  ٥٨  اخلفيف  َأخريًا آَذنَتين َقد ِعرسي ِإن   )٢٢(كعب بن زهري ١٥

                                                           

 ).١٤)، رقم القصيدة (٢٩الديوان ( )١٧(

 ).٢٦)، رقم القصيدة (٥٣الديوان ( )١٨(

 ).٢٦)، القصيدة (١٢٣الديوان () ١٩(

 ).٣٦)، رقم القصيدة (١٧١الديوان ( )٢٠(

 ).٣٩)، رقم القصيدة (١٨٦الديوان ( )٢١(



٣٧ 

 

  أَمريا تُؤاِمر وَملَ  تـَُعرج ملَ 

  )٢٣(كعب بن زهري ١٦
  ِسنينا أَقَوت الدارِ  ِدمَنةِ  أَِمن

  َحزينا َكئيًبا  َفظَلتَ  َبَكيتَ 
  فتحة  مردفة  املتواتر  النون  )%١٤,٢٨( ٦  ٤٢  املتقارب

  )٢٤(احلطيئة ١٧
  لَِليـ َأظعانٌ  شاقَتكَ 

  بَواِكر ناِظرَةٍ  يَومَ  ـلى
جمزوء 
  الكامل

  ساكن  مؤسسة  املتواتر  الراء  )%٥٨,١٣( ٢٥  ٤٣

  )٢٥(احلطيئة ١٨
  َعو بنِ  َعمروِ  بَنو َقومي

  عاملِْ  الِعلمَ  أَرادَ  ِإن فٍ 
جمزوء 
  الكامل

  ساكن  مؤسسة  املتواتر  امليم  )%١٠٠( ٣  ٣

  )٢٦(احلطيئة ١٩
  َوِإدال َنّصي الَعنَرتيسُ  َشَكتِ 

  احلِبالِ  َوَشد  َظهرِها َعلى جي
  كسرة  مردفة  املتواتر  الالم  )%٩١,٦٦( ٢٢  ٢٤  اخلفيف

  فتحة  مردفة  املتواتر  الالم  )%٣,٤٤( ١  ٢٩  املتقارب  ُسؤاال ِإّال  أُماَمةُ  نَأَتكَ   )٢٧(احلطيئة ٢٠
_________________________  

=  

 ).١٥٣الديوان () ٢٢(

 ).٩٩الديوان ( )٢٣(

 ).٤٠( القصيدة رقم ،)١٦٥( الديوان )٢٤(

 ).٢٨( القصيدة رقم) ٨٠( الديوان )٢٥(

 ).٥٨( القصيدة رقم ،)٢٦٠( الديوان )٢٦(

 ).٤٧( القصيدة رقم ،)٢١٤( الديوان) ٢٧(



٣٨ 

 

  (ألف)  َخياال ِبطَيفٍ  ِمنها َوأَبَصرتَ 

  )٢٨(احلطيئة ٢١
  الُسَليـ َغداةَ  قُرطٍ  اِبنُ  َوأَعطى

  َجزيال َعطاءً  اِلتَـَقينا َلّما ـمِ 
  فتحة  مردفة  املتواتر  الالم  )%٢٥( ١  ٤  املتقارب

  )٢٩(احلطيئة ٢٢
  َميَعةٍ  ِبذي َذَعرتُ  َوِسربٍ 

  ِاعِتزاما ِمنهُ  الَبديَهةِ  يف َترى
  فتحة  مردفة  املتواتر  امليم  )%٢٥( ١  ٤  املتقارب

  
 

                                                           

 ).٢١( القصيدة رقم ،)٦٩( الديوان )٢٨(

 .)١٠٥( القصيدة رقم ،)٣٨٨( الديوان )٢٩(



٣٩ 

 

 

  المصادر والمراجع
  املصادر: •

 األغاين، أليب الفرج األصبهاين، دار الكتب املصرية. )١

 دراسة اجلريري، النهرواين زكريا بن املعاىف الفرج أليب الشايف، الناصح واألنيس الكايف الصاحل اجلليس )٢
 م ١٩٩٣ -  هـ١٤١٣ األوىل الطبعة الكتب، عامل اخلويل، مرسي حممد الدكتور وحتقيق

 املطبعة اآلداب، مكتبة ، حسني حممد حممد وتعليق شرح)  قيس بن ميمون(  الكبري األعشى ديوان )٣
  م١٩٥٠ ، النموذجية

 مصطفى مكتبة طه، أمني نعمان حتقيق والسجستاين، والسكري السكيت ابن بشرح احلطيئة ديوان )٤
 م١٩٥٨ -  هـ١٣٧٨ األوىل الطبعة مصر، القاهرة، وأوالده، احلليب البايب

 مكتبة السطلي، عبداحلفيظ.د حتقيق وشرحه، األصمعي قريب بن عبدامللك رواية العجاج، ديوان )٥
 .دمشق أطلس،

 الثانية. الطبعة مصر، القاهرة، املعارف، دار إبراهيم، الفضل أبو حممد حتقيق الذبياين، النابغة ديوان )٦

 اخلامسة. الطبعة مصر، املعارف، دار إبراهيم، الفضل أبو حممد حتقيق القيس، امرئ ديوان )٧

 القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة حسن، عزة الدكتور بتحقيقه عين األسدي، خازم أيب بن بشر ديوان )٨
 سوريا م١٩٦٠ -  هـ١٣٧٩ دمشق

 سلمى أيب بن سلمى = شعر زهري أيب بن ديوان زهري )٩

 القلم، دار هنداوي، حسن.د وحتقيق دراسة جين، بن عثمان الفتح أليب اإلعراب، صناعة سر )١٠
 م١٩٩٣ - هـ١٤١٣ الثانية الطبعة دمشق،

الشايف يف علم القوايف، أليب القاسم بن جعفر بن علي السعدي املعروف بابن القطاع الصقلي،  )١١
 م١٩٩٨- هـ١٤١٨األوىل حتقيق الدكتور صاحل بن حسني العايد، دار إشبيليا، الرياض، الطبعة 

 السكري، عبيداهللا بن احلسني بن احلسن بن سعيد أيب اإلمام صنعة زهري، بن كعب  ديوان شرح )١٢
 م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ الثالثة الطبعة القاهرة، القومية، والوثائق الكتب دار مطبعة

 وزارة العريب، الرتاث عباس، إحسان الدكتور له وقدم حققه العامري، ربيعة بن لبيد ديوان شرح )١٣
 م١٩٦٢ الكويت، واألنباء، اإلرشاد

 اآلفاق دار منشورات قباوة، الدين فخر حتقيق الشنتمري، األعلم صنعة سلمى، أيب بن زهري شعر )١٤
 م١٩٨٠ -  هـ١٤٠٠ الثالثة الطبعة لبنان، بريوت، اجلديدة،

 دار شاكر، حممد حممود وشرحه قرأه اجلمحي، سالم بن حممد طبقات [فحول] الشعراء، تأليف )١٥
 السعودية العربية اململكة جدة، املدين،



٤٠ 

 

الطبعة  قرقزان، حممد حتقيق القريواين، رشيق بن احلسن علي أليب وآدابه، الشعر حماسن يف العمدة )١٦
 لبنان بريوت، املعرفة، دار ،١٩٨٨األوىل 

 حتقيق بكر، أيب بن حممد عبداهللا أيب الدين بدر للدماميين الرامزة، خبايا على الغامزة العيوان )١٧
 م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الثانية الطبعة القاهرة، اخلاجني، مكتبة عبداهللا، حسن احلساين

 الثقافة وزارة حسن، عزة الدكتور بتحقيقه عين األخفش، مسعدة بن سعيد احلسن أليب القوايف، )١٨
 م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠ دمشق القومي، واإلرشاد والسياحة

 الشركة، الرياض، القحطاين فراج احملسن عبد:حتقيق، أليب احلسن علي بن عثمان اإلربلي، قوايفال )١٩
  .م١٩٩٧والتوزيع للنشر العربية

 اخلاجني مكتبة عبداهللا، حسن احلساين حتقيق التربيزي، للخطيب والقوايف، العروض يف الكايف )٢٠
 هـ١٤١٥ -  م١٩٩٤ الثالثة الطبعة بالقاهرة،

 األنوار دار، بريوت ،الداية رضوان حممد: بتحقيق، الشنرتيين السراج بنال القوايف علم يف الكايف )٢١
 .م١٩٦٨

الكتاب أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، حتقيق وشرح عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاجني،  )٢٢
 م١٩٨٢هـ١٤٠٢القاهرة، الطبعة الثانية 

 علي حتقيق العسكري، عبداهللا بن احلسن هالل أيب تصنيف والشعر، كتاب الصناعتني الكتابة )٢٣
 - هـ١٣٧١ األوىل الطبعة مصر، العربية، الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو وحممد يالبجاو  حممد

 م١٩٥٢

 هارون، عبدالسالم حتقيق العسكري، عبداهللا بن احلسن أمحد أيب تأليف األدب، يف املصون )٢٤
 م١٩٨٤ الكويت حكومة مطبعة الثانية، الطبعة الكويت، اإلعالم، وزارة منشورات

 احلبيب حممد وحتقيق تقدمي القرطاجين، حازم احلسن أيب صنعة األدباء، وسراج البلغاء منهاج )٢٥
 اإلسالمي الغرب دار اخلوجة،

 الدكتور األستاذ وضبطه حققه اهلامشي، أمحد السيد تأليف العرب، شعر صناعة يف الذهب ميزان )٢٦
 مصر القاهرة، اآلداب، مكتبة م،١٩٩٧ هـ١٤١٨ األوىل الطبعة يوسف، عبداجلليل حسين

، الرياض، نويل حسن بنت جناة:بتحقيق، األندلسي العنايب) :  و ش ع ٤١٦( القوايف مبعرفة الوايف )٢٧
 .م١٩٩٧اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة والنشر للثقافة العامة اإلدارة

  
 املراجع: •

 النشر لس التابعة والنشر والتعريب التأليف جلنة الفريح، سهام.د اللغوي، ومعجمه األعشى )٢٨
 م٢٠٠١ األوىل الطبعة الكويت، جبامعة العلمي



٤١ 

 

 - هـ١٤١٠ األوىل الطبعة كشك،  أمحد.د واإليقاع، واملعىن النحو يف دراسة الشعر، يف التدوير )٢٩
 مصر القاهرة، غريب، دار م،١٩٨٩

القاهرة، اجلملة يف الشعر العريب، الدكتور حممد محاسة عبداللطيف، دار غريب للطباعة والنشر،  )٣٠
 م٢٠٠٦مصر 

 م١٩٦٧ الثالثة الطبعة النهضة مكتبة منشورات املالئكة، نازك املعاصر، الشعر قضايا )٣١

 دار منشورات عثمان، بن حسن بن حممد الدكتور تأليف والقوايف، العروض يف الوايف املرشد )٣٢
 هـ١٤٢٥-م٢٠٠٤ األوىل الطبعة بريوت، العلمية، الكتب

-م١٩٨٩ الكويت الثالثة، الطبعة الطيب، عبداهللا وصناعتها، العرب أشعار فهم إىل املرشد )٣٣
 هـ١٤٠٩

 لبنان، بريوت، اإلميان، مؤسسة حقي، عدنان تأليف الشعر، وفنون والقافية العروض يف املفصل )٣٤
 م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ األوىل، الطبعة

م ١٩٩٩موسيقا الشعر وعلم العروض،يوسف أبو العدوس، األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  )٣٥
  األردنعمان، 

 م١٩٦٨حممد شكري عياد.، دار املعرفة، الطبعة األوىل  تأليف الدكتور العريب، الشعر موسيقى )٣٦

 املصرية، األجنلو مكتبة ،١٩٥٢ الثانية الطبعة أنيس، إبراهيم دكتور تأليف العريب، الشعر موسيقى )٣٧
 القاهرة، مصر.


